Akkoord! PO is een stichting voor negen basisscholen in de regio Noord-Limburg. Akkoord! PO
is een lerende organisatie met een duidelijk eigen gezicht, zowel in handels- en werkwijze als in
visie en missie. Alle scholen profileren zich duidelijk als openbare scholen, hetgeen wil zeggen
dat ze toegankelijk zijn voor iedereen. Alle ouders en kinderen zien Akkoord! PO als
gelijkwaardig, ongeacht godsdienst, achtergrond of afkomst. Vernieuwend onderwijs, in
samenwerking met betrokkenen en omgeving en sfeervolle leef- en leergemeenschappen zijn
pijlers die Akkoord! PO in het beleid en aanpak nastreeft. Akkoord! PO; niet apart maar samen.
Ben jij de enthousiaste, inspirerende professional die graag als Intern Begeleider wil werken in
het primair onderwijs bij OBS Harlekijn in Blerick?

Intern Begeleider m/v (0,6 FTE)
voor de onderbouw (1-4)

OBS Harlekijn, als enige openbare school in Blerick, staat voor kwalitatief en betekenisvol
onderwijs, waarbij het geluk van het kind en zijn totale ontwikkeling van het grootste belang is.
Kansengelijkheid staat hoog in het vaandel, diversiteit wordt omarmd.
OBS Harlekijn staat voor GELUK!

G Geloof in jezelf en de ander
E Eigenaarschap en het dragen van verantwoordelijkheid
L Leren van en met elkaar, diversiteit als sterkte
U  Uniek: elk kind is uniek, de talenten ontwikkelen en verbinden met de wereld
K  Kennis creëren en kritisch denken vanuit kracht:
experimenteren, reflecteren en handelen in dialoog met de wereld om je heen
Het team van OBS Harlekijn is een gezonde mix van leeftijd, kennis, ervaring, enthousiasme,
collegialiteit en professionaliteit. Er wordt gewerkt in drie Professionele Leergemeenschappen
(PLG). Elke PLG bestaat uit meerdere leerkrachten die samen onderzoek doen naar het leren
van leerlingen en uitvoering geven aan het verkrijgen van betere resultaten. Zij kenmerken zich
door een voortdurend streven naar verbetering van het onderwijs.

Als Intern Begeleider op OBS Harlekijn:
- heb je ervaring in het onderwijs;
- ben je de supporter van het leren van leerkrachten, zoek je naar nieuwe vormen van leren
en participeer je hierin;
- beschik je over een onderwijsbevoegdheid;
- stimuleer je individueel en collectief het leren van het team;
- ondersteun je de vertaling van de visie door het team naar het praktisch handelen in de
klas;
- doe je onderzoek, analyseer je toetsgegevens, interpreteer, bespreek en bewaak je de
kwaliteit van het onderwijs (en meer specifiek de zorg) in beleid, aanbod en uitvoering;
- initieer en begeleid je processen rondom ondersteuning voor kinderen en passend
onderwijs;
- zoek je de optimale afstemming tussen school, ouders en externe ondersteuners en zie je
ouders als partners;
- houd je overzicht over de zorg aan leerlingen;
- onderhoud je en participeer je in externe relaties;
- ben je competent in reflectie en ontwikkeling en is planmatig werken je grondhouding;
- ben je veerkrachtig, enthousiast,stressbestendig en initiatiefrijk;
- beschik je over goede communicatieve vaardigheden en kun je goed samenwerken;
- ben je daadkrachtig, flexibel en sterk in afstemming;
- neem je deel aan het IB-netwerk en sta je open voor de ontwikkelende rol als intern
begeleider binnen Akkoord-po.
Wat wordt jou geboden?
- Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 0,6 fte (3 dagen). De werktijdfactor is
bespreekbaar en eventueel uit te breiden met 0,2 fte waarbij deze ingezet wordt voor
groepstaken;
- Salariëring conform de CAO primair onderwijs;
- In voorkomend geval (o.a. bij goed functioneren) is op termijn een vast dienstverband
bespreekbaar.
Ben jij de IB-er die OBS Harlekijn zoekt, aarzel niet en solliciteer voor 25 september 2020. De
gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 29 september. Stuur je brief met motivatie en CV
naar personeelszaken@akkoord-po.nl
Contact
Heb je naar aanleiding van deze vacature nog vragen of wil je meer weten? Neem contact op
met Myra Leenen (directeur OBS Harlekijn) 077-3829037 / 06 4831 8012
m.leenen@harlekijn-venlo.nl

